
                  

 

Zasady oceniania podczas zajęć on-line 

 

1.  Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania  w Szkole Podstawowej nr 5 im. prof. Adama 
Wodziczki w Swarzędzu w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy.  
2.  Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się w 
celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów 
edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa 
do kontynuowania. Zasady oceniania ustala się w oparciu o Statut Szkoły. 
3.  Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w 
aneksach do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów.  
4. Jeśli uczeń nie ma dostępu do formatek, jego rodzic/prawny opiekun informuje o tym 
wychowawcę, który wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowie potrzebnych 
materiałów.  
5. Klasyfikacja roczna uczniów odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Szkoły 

Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu. Rada Pedagogiczna uchwala 

wyniki klasyfikacji zgodnie z przyjętymi zasadami obowiązującymi w czasie trwania 

kształcenia na odległość:  

- W czasie kształcenia na odległość dopuszcza się możliwość zorganizowania posiedzenia 

Rady Pedagogicznej w sposób zdalny, z wykorzystaniem aplikacji Teams oraz  

wykorzystaniem dziennika Vulcan lub poczty służbowej. 

- Stwierdzenie quorum następuje na podstawie listy osób biorący udział w spotkaniu on-line 

lub na podstawie udzielonych odpowiedzi.  W głosowaniu musi wziąć udział co najmniej 

połowa członków Rady Pedagogicznej, a odbyte spotkania oraz podjęte przez Radę 

Pedagogiczną decyzje lub uchwały, są spisywane w formie protokołu lub notatki służbowej. 

- Do dokumentacji posiedzeń Rady Pedagogicznej dodaje się sformułowanie „online”. 

6.  O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych 
opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik 
elektroniczny. Oceny proponowane podawane są w dzienniku elektronicznym.  

Aneks do kryteriów oceniania z matematyki– nauczanie zdalne 

1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z 
wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

        kartkówki online, 



  sprawdziany online, nauczyciel określi wówczas dokładną godzinę rozpoczęcia i 
zakończenia pracy (jeżeli są powody, dla których uczeń nie może korzystać w danym czasie z 
Internetu to rodzic/opiekun jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie nauczyciela) 

Dodatkowo oceniane są: 

 praca na lekcji zdalnej lub online -wykonywanie zleconych prac lub czynny udział w lekcji 
online (maksymalnie 6 pkt.), prace oddane po terminie nie mogą uzyskać maksymalnej 
oceny. 

 prace projektowe (z ok. tygodniowym terminem wykonania), na ocenę maksymalnie 6 pkt. 
Zasady poprawy pozostają bez zmian. 

3. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 2020). 

Aneks do kryteriów oceniania edukacja wczesnoszkolna– nauczanie zdalne 

1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z 
wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie w formie 
opisujących komentarzy oraz ocen wg wewnątrzszkolnego systemu nauczania. 
Dziecko oceniane będzie za: 

wysiłek włożony w pracę, 

estetykę wykonanych prac, 

systematyczność w przesyłaniu zadań, 

poprawność wykonywanych prac, 

wykonywanie zadań dodatkowych, 

aktywność i zaangażowanie w zajęciach prowadzonych online, Pozostałe ustalenia 
są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 2020). 

 

Aneks do kryteriów oceniania z j. polskiego– nauczanie zdalne 

1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z 
wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie 
poprzez: 

Ocenianie według Statutu Szkoły Podstawowej nr 5 oraz zgodnie z kontraktami 

przedmiotowymi z języka polskiego. Obejmuje w głównej mierze zaangażowanie ucznia w 

proces zdalnego zdobywania wiedzy, a więc aktywność na lekcjach online, odsyłanie zadań 

itp. O wszelkich problemach technicznych, np. dotyczących odsyłania zadań, należy 

poinformować nauczyciela. Jeśli zadanie na ocenę nie zostanie odesłane w podanym 

terminie, w dzienniku pojawia się adnotacja -brak zadania. Takie zadanie można uzupełnić w 

terminie dwudniowym. Jeśli po tym czasie zadanie nie zostanie przez ucznia wykonane, 



nauczyciel wpisuje 0 pkt. Uczeń ma prawo poprawić ocenę -O pkt. w terminie trzech dni. 

Wyjściowa ocena jest wtedy o punkt niższa niż przy pracy oddanej zgodnie z terminem. 

3.  Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania 

(wrzesień 2020). 

Aneks do kryteriów oceniania z j. angielskiego i niemieckiego – nauczanie zdalne 

1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z 
wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

Sprawdzian w formie testu opublikowanego na platformie Teams. 

Odpowiedź pisemna w formie testu opublikowanego na platformie Teams (jeżeli są 
powody, dla których uczeń nie może przystąpić do sprawdzianu, odpowiedzi w 
określonym czasie, to rodzic/opiekun jest zobowiązany do poinformowania o tym 
fakcie nauczyciela). 

Praca na lekcji -może być oceniana podczas lekcji online. 

Praca domowa -zadania zlecone przez nauczyciela, umieszczone na platformie 
Teams ( jeżeli uczeń nie odeśle zadania/testu w wyznaczonym terminie, nauczyciel do 
dziennika wpisuje BRAK. Jeśli w ciągu tygodnia uczeń nie nadrobi braku, otrzymuje               
0 pkt. W każdym momencie uczeń może poprawić 0 pkt przesyłając do oceny zaległą 
pracę). 

Poprawa -dopuszcza się raz na okres poprawę jednego sprawdzianu lub innej formy 
pracy kontrolnej np. jednej wybranej odpowiedzi. 
 Dodatkowo oceniane są: 

aktywność na lekcji w przypadku prowadzenia lekcji online 

zadania dodatkowe zlecone przez nauczycieli umieszczane na platformie Pozostałe 
ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 2020). 
 

Aneks do kryteriów oceniania z przyrody– nauczanie zdalne 

1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z 
wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

 odpowiedź ustną w trakcie zajęć on –line 

       pracę na lekcji on –line 

       praca domowa (zadania umieszczane na platformie Teams) 

      Dodatkowo oceniane są: 

aktywność podczas lekcji on –line 



zadania dodatkowe zlecone przez nauczyciela i zamieszczane na platformie Teams  
3. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania 
(wrzesień 2020). 

Aneks do kryteriów oceniania z fizyki– nauczanie zdalne 

1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z 
wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

 odpowiedź ustna w trakcie zajęć on line 

 kartkówka w formie testu (formularza Google Forms) 

 sprawdzian w formie testu (formularza Google Forms) 

 aktywność w trakcie lekcji on line 

 praca domowa -zadania zamieszczone pod poszczególnymi tematami na platformie 
Teams, w tym zadania, które należy odesłać, zadania sprawdzane na lekcji online. 
Dopuszcza się poprawę każdej pracy, z której uczeń uzyskał mniej niż 50% punktów 
możliwych do uzyskania.  

3. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 
2020). 

 

Aneks do kryteriów oceniania z chemii– nauczanie zdalne 

1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z 
wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

 praca na lekcji jako odpowiedź ustna w trakcie zajęć on-line 

 kartkówka w formie testu na platformie Quizizz, zapowiadana z tygodniowym 

wyprzedzeniem i wpisywana w e-dzienniku. 

 Dopuszcza się poprawę każdej kartkówki 

 praca domowa -zadania zamieszczane przez nauczyciela na platformie Teams. 

Dodatkowo oceniane są: 

 aktywność w trakcie lekcji on-line 

 zadania dodatkowe zlecone przez nauczyciela, zamieszczane na platformie Teams                     

3. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 

2020). 

Aneks do kryteriów oceniania z biologii– nauczanie zdalne 

1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z 
wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 



 sprawdziany online (w formie testu opublikowanego na platformie Teams) 

 nauczyciel powiadamia uczniów o dokładnej godzinie rozpoczęcia i 
zakończenia pracy 

 jeżeli istnieją powody, dla których uczeń nie może korzystać w danym czasie z 
Internetu to rodzic/opiekun jest zobowiązany do poinformowania o tym 
fakcie nauczyciela, 

 kartkówki online w formie testu (zapowiadane z tygodniowym 
wyprzedzeniem). Jeżeli istnieją powody, dla których uczeń nie może korzystać 
w danym czasie z Internetu to rodzic/opiekun jest zobowiązany do 
poinformowania o tym fakcie nauczyciela 

 praca domowa -zadania zlecone przez nauczyciela, umieszczone na platformie 
Teams i odesłane w określonym terminie. Jeśli zadania na ocenę nie zostaną 
odesłane w określonym terminie to w dzienniku pojawia się wpis np. lub br. 
Jeżeli w ciągu tygodnia uczeń nie uzupełnił braku otrzymuje 0 pkt. 

 uczeń ma prawo poprawić pracę, za którą dostał 0pkt. 

 za prace oddane po terminie (później niż dwa tygodnie) uczeń nie może 
otrzymać maksymalnej ilości punktów. 

 praca na lekcji może być oceniana podczas spotkania online  
 
3. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania 
(wrzesień 2020). 

Aneks do kryteriów oceniania z historii/ WOS– nauczanie zdalne A. Biedziak 

1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z 
wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

 pracę klasową lub sprawdzian (mogą one być przeprowadzona TYLKO z 

materiału przerobionego na lekcji, w szkole i TYLKO jeśli były zapowiedziane 

jeszcze podczas stacjonarnego nauczania). Mogą one mieć formę testu 

wielokrotnego lub jednokrotnego wyboru, 

 zadania projektowe,(maksymalnie 6pkt.), 

 praca na lekcji -w formie rozwiązywania zadań zarejestrowanych na 

wskazanych przez n-la platformach lub odsyłanych przez Teams (maksymalnie 

6pkt.). Na wykonanie zadań (w rozumieniu -praca na lekcji lub projekt), 

uczniowie mają zawsze określony kilkudniowy lub tygodniowy termin. 

Podczas tego czasu mają też możliwość bieżącego konsultowania(poprzez 

classroom) postępów swej pracy z nauczycielem. Prace oddane po terminie 

sprawdzane i oceniane będą dopiero przed wystawieniem ocen 

proponowanych. Do tego czasu wmiejscu oceny w dzienniku widnieć będzie 

zapis „brak”  

3. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania 
(wrzesień 2020). 
 

Aneks do kryteriów oceniania z historii – nauczanie zdalne Z. Gosk 



1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z 
wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie 
poprzez: 

 Formy dostosowane do warunków oraz zależne od poziomu i możliwości 
klasy. Zgodnie z założeniem nie wpisywania oceny gorszej niż 50%. Z 
możliwością zastosowania wymienionych poniżej sposobów 
kontrolowania postępów i pracy uczniów: 
- sprawdzian w formie pracy do odesłania, na 12 punktów; 
- karty pracy jako zdalne zadanie domowe do odesłania, na 6 lub 3 punkty. 

 Uczeń ma obowiązek dołączenia do zajęć, tym samym rozumie się, że 
zdaje on sobie sprawę z obowiązujących go zadań. Brak ich wykonania 
powoduje wystawienie oceny końcowej na podstawie ocen otrzymanych 
przed nauką online. 

          3 . Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień    

             2020) 

Aneks do kryteriów oceniania z geografii– nauczanie zdalne 

1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z 
wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

 sprawdziany online (w formie testu opublikowanego na platformie Teams 
lub testportal.pl) 

 nauczyciel powiadamia uczniów o dokładnej godzinie rozpoczęcia i 
zakończenia pracy 

Jeżeli istnieją powody, dla których uczeń nie może korzystać w danym czasie z 
Internetu to rodzic/opiekun jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie 
nauczyciela-kartkówki online w formie testu (zapowiadane z tygodniowym 
wyprzedzeniem); 
Jeżeli istnieją powody, dla których uczeń nie może korzystać w danym czasie z 
Internetu to rodzic/opiekun jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie 
nauczyciela 

praca domowa -zadania zlecone przez nauczyciela, umieszczone na platformie 
Teams i odesłane w określonym terminie (maksymalnie 6 pkt.) 

jeśli zadania na ocenę nie zostaną odesłane w określonym terminie to w dzienniku 
pojawia się wpis np. lub br. 

jeżeli w ciągu tygodnia uczeń nie uzupełnił braku otrzymuje 0 pkt. 

uczeń ma prawo poprawić pracę, za którą dostał 0pkt. 

za prace oddane po terminie (później niż dwa tygodnie) uczeń nie może otrzymać 
maksymalnej ilości punktów. 

praca na lekcji może być oceniana podczas spotkania online 

prace projektowe na ocenę maksymalnie 6 pkt. 
Zasady poprawy pozostają bez zmian. 



3. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 
2020). 

Aneks do kryteriów oceniania z techniki– nauczanie zdalne 

1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z 
wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

 Sprawdzanie czy uczeń przesyła zadania, kontaktuję się z nauczycielem, 
Oceniane są:  

 zadania domowe, prace praktyczno-techniczne,  

 praca na lekcji podczas lekcji online, kartkówki, zadania dodatkowe.  

 W przypadku nieprzesłania przez ucznia zadania w terminie wyznaczonym 
przez nauczyciela wpisuje brak.  

 W przypadku braku chęci poprawienia Braku wysyłam przez Vulcan 
informacje rodzicom i uczniom przypomnienie o niewykonaniu zadania. Jeżeli 
w związku z tym nadal nie ma poprawy sprawę zgłaszam wychowawcy klasy 

   3. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 
2020). 

Aneks do kryteriów oceniania z informatyki– nauczanie zdalne 

1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z 
wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

 oceny zdobyte przed nauczaniem zdalnym, 

 nauczanie zdalne: 
-praca domowa 
 –zadania zlecone przez nauczyciela, umieszczone na platformie Teams 
 -6/6 
-kartkówka -umieszczona na platformie Teams -6/6 
-sprawdzian-umieszczony na platformie Teams -12/12 
-uczeń ma możliwość poprawy pracy domowej, kartkówki i sprawdzianu w 
terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

Dodatkowo oceniane są: 
zadania dodatkowe zlecone przez nauczyciela i zamieszczone na platformie Teams, 
wysiłek włożony w pracę, 
poprawność wykonywanych zadań, 
systematyczność w przesyłaniu zadań 

3. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 
2020). 

Aneks do kryteriów oceniania z muzyki– nauczanie zdalne 



1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z 
wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

 Ocenianie kart pracy i zadań domowych wysłanych przez ucznia 

 Odpowiedź ustna -6p 

 Uczeń może zdobyć dodatkowe punkty za dodatkowe zadania 
3. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 

2020). 

Aneks do kryteriów oceniania z plastyki– nauczanie zdalne 

1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z 
wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

 Uczeń ma możliwość wyboru zadań plastycznych z wielu proponowanych i 
wykonywanie ich w dłuższym przedziale czasowym (doprecyzowanym przez 
nauczyciela) 

 Uczeń ma możliwość poprawy pracy przez ponowne jej wykonanie lub 
uzupełnienie w wyznaczonym terminie  

 Uczeń ma możliwość realizacji zadań na punkty dodatkowe wg ustalonych 
zasad 

 Uczeń oraz Rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielem drogą mailową 
przez e-dziennik Vulcan oraz platformę Teams (w szczególnej sytuacji 
telefonicznie lub przez videoczat) 
Na ocenę składają się: 

przesłanie wykonanych prac plastycznych przez platformę Teams 

wysiłek włożony przez ucznia –twórcze zaangażowanie 

uwzględnianie wskazówek i zaleceń nauczyciela podawanych w treści lekcji 
zdalnych 

samodzielność (min. 60%) 

terminowość (przy ocenie rocznej bardzo dobrej i celującej) 

odczytywanie przesłanych materiałów (cały okres nauczania zdalnego) oraz 
aktywny udział w realizacji tematów/zabaw majowych (np. przez krótkie 
ćwiczenia/odpowiedzi) 

3. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 
2020). 

Aneks do kryteriów oceniania z wychowania fizycznego– nauczanie zdalne 

1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z 
wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

 ocenę dzienników aktywności, wypełnianych przez uczniów na podstawie ich 
aktywności fizycznej, w następujący sposób: 



- 4 dni i więcej aktywności-ocena6 

- 3 dni aktywności -ocena 5 
- 2 dni i mniej aktywności -ocena 4 

 ocenę kart pracy uczniów, wypełnianych na podstawie zamieszczanych przez 
nauczyciela prezentacji, filmików tematycznych. 

 Ocena 4-6: w zależności od wartości merytorycznych odpowiedzi. 

 Poprawa : jednorazowo karty pracy 
3. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 

2020). 

Aneks do kryteriów oceniania z religii– nauczanie zdalne 

1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z 
wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

 Uczeń ma możliwość zdobycia i poprawienia ocen poprzez przesłanie 
poprawionych pracy w formie plakatu, rysunku, prezentacji, kolażu (forma do 
wyboru) na platformę Teams lub na adres e-mail we wskazanym terminie 
przez nauczyciela. 

 Uczeń może wykonać pracę dodatkową 
3. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 

2020). 

Aneks do kryteriów oceniania z wychowania do życia w rodzinie– nauczanie zdalne 

1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z 
wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

Pisanie i odczytywanie listów z pozytywnym przesłaniem i uwzględnieniem treści 
programowych. 

3. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 
2020). 
 

Aneks do kryteriów oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa– nauczanie zdalne 

1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z 
wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

 ocenianie zadań domowych wykonanych przez uczniów dotyczących tematu 
aktualnie przerabianego 

 sprawdzian z pierwszej pomocy dla uczniów którzy nie napisali testu przed 
zdalnym nauczaniem 



3. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 
2020). 

Aneks do kryteriów oceniania z doradztwa zawodowego– nauczanie zdalne 

1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z 
wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 
napisanie pracy zaliczeniowej z uwzględnieniem treści programowych 

3. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 
2020). 

 

 

Procentowe progi ocen: 

 98-100% celujący 
 83-97%  bardzo dobry 
 67-82% dobry 
 50-66% dostateczny 
 33-49% dopuszczający 
 0-32% niedostateczny 

 

Aneks do kryteriów oceniania z zachowania– nauczanie zdalne 

 Ocenianie zachowania 

 
Na koniec roku  oceny  zachowania wystawiane będą zgodnie ze skalą ujętą w 
Statucie szkoły. 
 

 Podczas zdalnego nauczania uczniowie nie otrzymują punktów za frekwencje, brak 
spóźnień i brak godzin nieusprawiedliwionych 

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, 
egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób 
ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia 
do trybu ustalenia tej oceny 

  

1. Egzamin klasyfikacyjny 



  

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego -
wniosek powinien być przesłany przez e-dziennik ewentualnie drogą e-mailową na 
adres szkoły: sekretariat@sp5szkola.pl a w przypadku braku takiej możliwości 
przesłać pocztą lub przynieść do szkoły w wersji papierowej . 

2. Dyrektor przez e-dziennik uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego. Tymi 
samymi kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez rodziców/ opiekuna 
prawnego ucznia.  

3. Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej 
podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez e-
dziennik rodzicom/opiekunom prawnym/uczniowi.  

4. Egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną i ustną przy użyciu narzędzi 
elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia             
(platforma Teams) 

5.  W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, 
w sytuacjach wyjątkowych egzamin przeprowadzony może mieć formę drukowaną i 
odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszystkich środków 
bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP i wytycznych Sanepidu. 

6.  W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia 
uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego 
lub oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły. 

7.  Z egzaminu klasyfikacyjnego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje i 
dołącza do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje 
dołączona do protokołu. 

  

II. Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

1.  W sytuacji uwag rodziców/ opiekunów prawnych, co do zgodności z prawem i 
procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu lub oceny klasyfikacyjnej 
zachowania rodzic/ opiekun prawny ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia w formie 
elektronicznej lub papierowej w ciągu trzech dni od otrzymania oceny. 

2. Dyrektor weryfikuje, czy ocena została wystawiona zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w przypadku uchybień , powołuje komisję do przeprowadzenia  egzaminu 
drogą elektroniczną, by ustalić właściwą ocenę z przedmiotu.  

3. Egzamin sprawdzający ma formę pisemną, o ile to możliwe  i ustną przy użyciu narzędzi 
elektronicznych wskazanych przez dyrektora. 

4. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, w 
sytuacjach wyjątkowych egzamin przeprowadzony może odbyć się na terenie szkoły po 
wcześniejszym ustaleniu wszystkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP i 
wytycznymi Sanepidu. 



5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń 
informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub 
oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły. 

6. Z egzaminu sprawdzającego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje i dołącza 
do arkusza ocen ucznia .Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje 
dołączona do protokołu. 

7. W sytuacji zgłoszenia uwag dotyczących oceny zachowania dyrektor powołuje komisję, 
która poprzez głosowanie, na podstawie dostępnych informacji ustala ostateczną ocenę 
zachowania. Spotkanie komisji  odbywa się on-line. 

  Egzamin poprawkowy  

1. Dyrektor przez e-dziennik uzgadnia datę i godzinę egzaminu poprawkowego. Tymi 
samymi kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez rodziców/ opiekuna 
prawnego ucznia.  

2.  Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej 
podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem, przez e-
dziennik lub w inny ustalony sposób rodzicom/opiekunom prawnym/uczniowi. 

3. Egzamin poprawkowy ma formę pisemną (o ile to możliwe)  i ustną przy użyciu narzędzi 
elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia ( 
platforma Teams). 

4. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, w 
sytuacjach wyjątkowych egzamin może odbyć się na terenie szkoły, po wcześniejszym 
ustaleniu środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP i wytycznymi Sanepidu. 

5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń 
informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub 
oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły. 

6. Z egzaminu poprawkowego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje go i 
dołącza do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje 
dołączona do protokołu. 

 

 


